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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, meghívott vendégeinket a bizottság ülésén. 
A Vállalkozásfejlesztési bizottság ülését ezennel megnyitom. 

Minden várva várt képviselőtársunk, akiről tudtunk, megérkezett, tehát 
információim szerint most nincs úton vagy a liftben vagy a parkolóban senki, aki még 
majd módosíthatna a szavazati arányokon, ezért hét képviselőtársunk személyesen, 
három pedig eseti képviseleti megbízással van - idézőjelben - jelen, így tíz szavazatig 
kell majd eljutnunk a következőkben. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét: Bangóné Borbély Ildikó képviselőtársunk 
helyettesíti Molnár Gyula alelnök urat, Becsó Zsolt képviselő úr helyettesíti Gelencsér 
Attila képviselő urat, Tasó László képviselő úr helyettesíti… - Tasó Lászlót helyettesíti 
Hollik István, elnézést, a bizottság elnöke volt figyelmetlen! Ily módon három 
helyettesítésről tudunk, ha továbbiak érkeznek, akkor be fogom őket olvasni 
természetesen. Megállapítom tehát, hogy a bizottságunk határozatképes, 
megkezdhetjük a munkánkat. 

Első konkrét feladatunk a napirendről való határozathozatal. Képviselőtársaim 
előzetesen írásban megkapták az ülés napirendi javaslatát. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy a kiküldött javaslatot elfogadják-e. Amennyiben igen, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú döntés született, 
elfogadtuk tehát a napirendi javaslatot 10 igen szavazattal. 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény végrehajtásáról szóló T/17188. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Ennek szellemében át is térünk az 1. napirendi pontunkra, ez a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról szóló 
T/17188. számú törvényjavaslat részletes vitája, kapcsolódó bizottságként a HHSZ 44-
45. §-a alapján tárgyalunk erről. Köszöntöm a Pénzügyminisztérium képviseletében 
Kajdi László vezető kormányfőtanácsos urat és Balkay Attila főosztályvezető urat, 
valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium összes jelen lévő munkatárását 
nagy szeretettel köszöntöm. 

A zárszámadási törvényjavaslat tárgyalására, ha még emlékeznek, a 
költségvetési törvényjavaslathoz hasonlóan külön szabályok vonatkoznak. A 
Költségvetési bizottság előadói fogják a plenáris ülésen összefoglalóan előadni 
valamennyi tárgyaló bizottság véleményét, illetve a kisebbségi véleményeket is. Ezért a 
bizottság részletes vitában kialakított véleményét a részletes vitáról szóló jelentés fogja 
tartalmazni a HHSZ 92. § (5) bekezdésének megfelelően a részletes vitáról szóló 
bizottsági jelentésről történő szavazás során. A kisebbségben maradt tagok véleményét 
függelékként kell a részletes vitáról szóló bizottsági jelentéshez csatolni. 
Emlékeztetném képviselőtársaimat, hogy holnap reggel 9 óráig a bizottság 
titkárságának az e-mail címére lehet eljuttatni ezeket a véleményeket. Szeretném 
továbbá jelezni, hogy a részletes vitáról szóló jelentésben szereplő bizottsági vélemény 
és a kisebbségi vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, ahogy a költségvetési 
vitában már megszokhattuk, amelyek a bizottsági vitában elhangzottak.  

Mivel a törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a 
bizottság sem kíván saját módosítási szándékot megfogalmazni, a részletes vita egy 
szakaszból áll, azaz a törvényjavaslat egészének vizsgálatára a Határozati Házszabály 
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44. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok szerint kerül sor, pontosabban hogy 
a törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi követelményeknek, 
illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi jogból és az uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek, illetve megfelel-e a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

Elsőként az előterjesztő kormány képviselőinek adom meg a szót. Kérdezem, 
hogy álláspontjuk szerint a törvényjavaslat megfelel-e a HHSZ-rendelkezéseknek. 
Parancsoljon! 

 
BALKAY ATTILA főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Jó napot kívánok a bizottságnak! Álláspontom szerint mind a négy kérdésnek megfelel 
a zárszámadási törvényjavaslat, tehát megfelel az Alaptörvényből eredő tartalmi és 
formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi 
jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, valamint megfelel a 
jogalkotás szakmai követelményeinek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon köszönjük a fontos eligazítást. Ezen a ponton kérdezhetem 

meg a bizottság tisztelt tagjait, hogy kívánnak-e szólni. Kérdések, vélemények 
tekintetében tehát most nyílik meg a kör, a bizottság elnöke pedig nagyon figyel, hogy 
ki jelentkezik szólásra először. 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: A többségi vélemény is 

most hangzik el? 
 
ELNÖK: Úgy gondolom, hogy a többségi és a kisebbségi is elhangozhat ebben a 

körben. Tehát látom, hogy az alelnök úr szólásra jelentkezik, a bizottság elnöke pedig 
udvariasan a sor végén kívánja majd röviden megosztani frakciója álláspontját. 
Parancsoljon! 

 
SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Vendégek! A 2020. évi költségvetésről szóló végrehajtási 
törvényjavaslat kapcsán a következőket kívánjuk többségi véleményként rögzíteni, 
vagyis azt, hogy a kormány gazdaságpolitikájának fő célkitűzései reményeink szerint 
2010 óta változatlanok, vagyis a költségvetési hiány alacsonyan tartása, az 
államadósság csökkentése, az ország versenyképességének javítása, a teljes 
foglalkoztatás elérése, valamint az ország növekedési potenciáljának elérése vagy 
növelése. 

2013-ban ugyan bekövetkezett az a gazdasági fordulat, amelyre vártunk, 
azonban 2020 második negyedévében, összefüggésben a koronavírus-járvánnyal, soha 
nem látott mértékben vetette vissza a magyarországi gazdasági aktivitást. A harmadik 
negyedévtől azonban szerencsésen egy gyors korrekció ment végbe, és a helyreállás a 
negyedik negyedévben is folytatódott, annak ellenére egyébként, hogy sajnálatos 
módon ismételten bevezetésre kerültek járványügyi korlátozások. 

A 2020-as évben a járvány egészségügyi kezelése és a gazdaságra gyakorolt 
negatív hatásainak ellensúlyozására meghozott intézkedések váltak meghatározóvá, 
persze nemcsak Magyarországon, hanem világszerte. Magyarország stabil 
államháztartással rendelkezett az elmúlt évek következetes gazdaságpolitikájának 
köszönhetően, így a járvány egy ellenálló, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaságot ért 
tavaly márciusban. 

A költségvetési hiány évek óta 3 százalék alatt teljesül, az államadósság 
csökkenő pályán, a fizetési mérleg egyensúlyközeli állapotban van, a devizaadósságból 
eredő kockázatok pedig felszámolásra kerültek az elmúlt években. Mindezeknek 
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köszönhetően erős növekedési lendületben volt a gazdaság, a vírus terjedését 
akadályozó intézkedések, az ellátási láncok megszakadása, valamint a kereslet 
visszaesése miatt a gazdaság számos ágazatában tapasztalható volt jelentős visszaesés, 
kibocsátáscsökkenés, ami alapjaiban írta felül a korábbi növekedési prognózisokat. 

Az erős alapok, valamint az átfogó, hatékony gazdaságkezelés tompította a 
bruttó hazai össztermék visszaesését, így a magyar gazdaság teljesítménye 2020 
egészében egyébként ellenállóbbnak bizonyult a járvánnyal szemben, mint jó néhány 
európai uniós ország és azok átlaga is. A kedvezőbb kilábalást nagymértékben 
támogatta a koronavírus-járvány magyarországi megjelenésével párhuzamosan, 2020 
tavaszán megindításra került gazdaságvédelmi akcióterv, amely a koronavírus okozta 
válság negatív hatásait volt hivatott kompenzálni a nehéz helyzetbe jutott ágazatok 
megsegítésére, a családok helyzetének megerősítésére, valamint a kilábalás 
támogatására. 

Az akcióterv keretében jelentős források áramlottak a gazdaságba, melyek a 
vállalkozásokat, a háztartásokat és a munkavállalókat egyaránt segítették. A járvány 
negatív hatásai ellenére a munkahelyek megóvásának és a vállalkozások 
fennmaradásának érdekében a kormány az adórendszeren keresztül is kiemelten 
támogatta ezen területeket. Az érintett hónapokban a vállalkozások 
adókedvezményben részesültek, a szociális hozzájárulási adón, a szakképzési 
hozzájárulási járulékon, a rehabilitációs hozzájáruláson és a kisvállalati adón keresztül.  

Összességében megállapítható, hogy a 2020-as költségvetés végrehajtása 
véleményünk szerint megfelelt a jogszabályi előírásoknak, a zárszámadási 
törvényjavaslat megalapozott, az abban szereplő adatok pedig megbízhatóak, így a 
magunk részéről támogatni fogjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az alelnök úr pedáns és összefogott összefoglalóját. 

Képviselőtársaimhoz fordulok, hogy kíván-e még valaki ebben a körben többségi vagy 
kisebbségi véleményt megosztani. (Jelzésre:) Kisebbségi véleményre vonatkozó 
jelentkezést látok Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszonytól. Parancsoljon, 
megadom a szót! 

 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A 

zárszámadás tárgyalása során alapvetően azt kell megnéznünk, hogy a kormány 
hogyan hajtotta végre az Országgyűlés által elfogadott költségvetést. Ennek értelmében 
meg kell állapítani, hogy a számok nyomokban sem hasonlítanak arra, amit az 
Országgyűlés 2019 nyarán elfogadott. A fideszes képviselők igen szavazatával hagyták 
jóvá a 2020. évi központi költségvetést 2019 nyarán, amiben a kormány 4 százalékos 
gazdasági növekedéssel, 1 százalékos GDP-arányos költségvetési hiánnyal, a GDP-
arányos államadósság további, év végére 67 százalékra mérséklődésével, valamint a 
2,8 százalékos inflációval tervezett.  

Ezzel szemben a számok a következőket mutatták: a gazdaság nemhogy nőtt 
volna, de 4,7 százalékkal csökkent; a GDP-arányos költségvetési hiány az eredeti tervet 
többszörösen meghaladva 8 százalékos lett, év végén 77 százalékos szint fölé ért a 
magyar államadósság GDP-arányos értéke, de ez a szám év közben a 80 százalékot is 
meghaladta. Itt kell megemlíteni azt a tényt, hogy az elmúlt nyolc év töretlen 
adósságcsökkentésének hatása egyetlen év alatt tűnt el. Az éves infláció 0,5 százalékkal 
lett magasabb, így elérte a 3,3 százalékot. A magyar fizetőeszköz jócskán veszített 
értékéből, 2020-ban az előző évhez képest egy euróért 26-27 forinttal többet, azaz 
351 forintot kellett adni, mint 2019-ben. 

Alapvetően ki kell mondani, nem az volt a probléma, hogy a hirtelen jött 
válságban a kormány eltér a korábban elfogadott tervektől, költségvetési tervektől, 
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hanem ahogy eltértek és ahogyan kiosztották ezeket a forrásokat. A módosításokat, az 
emberek érdekeit szem előtt tartó és őket szolgáló kormány a válság idején pont az 
emberekre fordítja a költségvetési forrásokat, az egészségügyre, az oktatás 
megerősítésére, a szociális háló kiterjesztésére, amit meg láttunk, hogy pontosan nem 
ez történt meg. 

A kormány ahelyett, hogy az emberekre fordította volna a költségvetési 
forrásokat, pontosan az MSZP és az ellenzéki pártok által benyújtott módosító 
javaslatot, ami 1000 milliárd forintról szólt, 1000 milliárd forint átcsoportosításáról a 
nyugdíjas, szociális célú kiadások, az egészségügy, az oktatás költségvetésének 
növelése érdekében. Erre a kormány és a fideszes többség nemet mondott. 

Tovább nőttek 2020-ban Magyarországon a társadalmi egyenlőtlenségek, a 
társadalmi válság mutatta meg istenigazából, hogy a Fidesz hogyan is gondolkodik, 
hogy milyen is a valódi arca. A nyugdíjminimum, a szociális segély, a munkanélküli 
járadék, a családi pótlék, a gyes egy forinttal sem változott a válság alatt, és semmilyen 
kiegészítést sem kaptak a rászoruló családok és a nyugdíjasok sem. Az állami 
gondatlanságot tízezrek érezhették meg a saját bőrükön, amikor egyik napról a másikra 
elveszítették a munkájukat, a fizetésüket, és sokszor ezért a lakhatásukat is. 

2020 tavaszán közel 2000 milliárd forintos, hatalmas államháztartási forrás állt 
rendelkezésre. Igaz ugyan, hogy a pénzek döntő része nem a valóságos többlet, hanem 
a költségvetési átcsoportosítás volt. Az év végi hivatalos kommunikáció szerint az előbb 
említett összegből több mint 5400 milliárd forintot fordítottak védekezésre, a gazdaság 
újraindítására, de a tények nem ezt mutatják. A járvánnyal összefüggésbe nem hozható 
célokra, többek között élsportra, stadionépítésre, a stadionok fenntartására, 
kormányzati presztízsberuházásokra, az egyházak támogatására, a miniszterelnök 
prioritásának megfelelő kiszolgálására többet költött a kormányzat, mint a járvány 
kezelésére.  

Ezek után igencsak nehezen magyarázható az a tény, hogy nem jutott 
költségvetési forrás például az álláskeresési ellátás időtartamának vagy összegének 
növelésére, amit az ellenzék többször benyújtott módosító javaslatként, vagy nem volt 
pénz a százszázalékos táppénzre. 

Ha a Nemzeti Foglalkoztatási Alap működését nézzük, akkor ott is találunk még 
némi furcsaságot. Egy hirtelen érkezett gazdasági és egészségügyi krízis kellős közepén 
a munkavállalók és a munkaképes emberek helyzetének javítását szolgáló alap 
nemhogy nem lett nullszaldós, de pozitív mérleggel zártak. Az alap 8,7 milliárd forintos 
többlettel zárta az évet, tehát ez is azt bizonyítja, hogy lett volna pénz a munkaügyi 
ellátás növelésére, de azt láttuk, hogy a kormány inkább benn hagyta a költségvetésben 
ezt az összeget. Az alapból finanszírozott közmunkára, azaz a start munkaprogramra 
az eredeti tervekhez képest 15,3 milliárd forinttal kevesebbet költött a kormány a 
válság kellős közepén.  

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal is mozgalmas évet tudhatott 
maga mögött, ha a 2020. évről esik szó. Az NSZFH működésében jelentős változást 
hozott a szakképzési törvény változása, amely rendelkezései alapján az NSZFH a 2020. 
évben szakképzési államigazgatási szervként, továbbá a szakképzésért felelős miniszter 
által alapított szakképzési centrumok egyes irányítási feladatai tekintetében 
középirányító szervként kijelölve kapott és vett új feladatköröket. 

A 2020. esztendőben az államigazgatás, illetve a közalkalmazottak egy jelentős 
része is nagy változások részese volt, köszönhetően a munkajogi státuszváltozásoknak. 
E tekintetben érintettek voltak a kulturális dolgozók, hiszen egy törvénymódosítás 
eredményeként megszűnt a korábbi közalkalmazotti viszonyuk. De hasonló sorsra 
jutottak az egyetemek közalkalmazottjai is, akik az alapítványi formák megjelenésével 
szintén elvesztették a korábbi közalkalmazotti státuszukat.  
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Az egészségügy területén dolgozók az egészségügyi szolgálati jogviszony 
bevezetésével veszítették el korábbi közalkalmazotti státuszukat. Mindezek mellett a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjainak jogállása is új alapokra lett helyezve 
a kormány szándékainak megfelelően. 

A 2020. évi zárszámadásból azt lehet látni, hogy a kormánypropagandára, 
presztízsberuházásokra, a kínai hitelből megvalósult Budapest-Belgrád-vasútra, az 
NCC alapítványokra nem sajnálták a közpénzt, míg azt láttuk, hogy azoknak a 
megsegítésére és azoknak az ágazatoknak a megsegítésére, amiről az előbb is 
beszéltem, az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátás, igen keveset költött a 
kormány. Ezért a parlamenti vitában is elmondtuk, hogy a Magyar Szocialista Párt 
részéről nem tudjuk támogatni a zárszámadást. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Mivel a bizottság elnöke látja, hogy a 

szemöldökök bizony emelkednek egymás mondandójának a meghallgatása közben, 
jelzem - bár ezzel nem akarok kapukat kinyitni -, hogy reagálni is lehet az egymás által 
elmondottakra. Még egyszer mondom, hogy nem szeretnék itt több órás vitát 
kerekíteni mindebből, ezért a Jobbik-frakció álláspontját kellő visszafogottsággal - 
akár az időhatár tekintetében is - igyekszem előadni. 

Azt látjuk, hogy Magyarország kormánya a gazdasági és makroszámok 
rendezése, szinten tartása érdekében nagyon sokszor családok létérdekeit áldozza fel. 
Az alelnök úr egyébként helyesen idézte az adatokat: a költségvetési hiány, bár néha 
kiröppen, azért bizonyos európai kritériumok alatt vagy annak a közelében igyekszik 
maradni.  

Az államadósság tekintetében már több vita van közöttünk, hiszen azt látjuk, 
hogy 2010-ben, egy válság után nagyságrendileg 80 százalékkal vette át az ország ezt a 
történetet. Hosszú évek sziszifuszi munkájával igyekezett ebből faragni, de mégsem 
következett be az a gazdaságpolitika, amely a bővelkedő években készült volna a 
nehezebb esztendőkre, és most megint egy 80 százalék körüli adósságrátáról 
beszélhetünk. 

Azt is látjuk ezenközben, hogy az államadósság nominálértékben 
nagyságrendileg megduplázódott az eltelt tizenegy évben. Értem én, hogy önök 
elsősorban a GDP-arányúval szeretnek foglalkozni, de azért a nemzetközi piacok 
foglalkoznak időnként azzal is, hogy kinőhető-e ez az adósságtömeg, meg lehet-e 
haladni. Nagyjából 2013-ig a Fidesz azt mondta, hogy igen, 2013 óta már ő sem meri 
azt ígérni, hogy ezt az államadósságtömeget kinőhetjük. Nagyjából ezer milliárdot kell 
fordítanunk évente csak a kamatoknak a törlesztésére, ebben pedig az utóbbi tizenegy 
évben nagyságrendi változás nem következett be. 

Azt látjuk, hogy a devizaadósság arányának a dicséretes csökkenése sajnálatos 
módon megtört. Tehát amit az alelnök úr elmondott, fél évvel ezelőttig kétségkívül igaz 
volt, és én üdvözöltem azt, hogy a devizaarány az adósságtömegen belül folyamatosan 
csökken. Persze, minden nemzetgazdaságnak jobb, hogyha a sajátjai felé van 
eladósodva. Éppen ezért fogadtam értetlenül azt a tömeges devizahitel-felvételt, amibe 
ez a kormány vitte magát. Sokszor ezt úgy igyekezett indokolni, hogy ezek kedvezőbb 
kamatozású hitelek, mint a máshonnan elérhető, különböző hitelfajták. A helyzet ezzel 
szemben az, hogy most az utóbbi időszakban az IMF-hitel nagyságrendjének a felét 
sikerült adósság formájában kipörgetni néhány nap alatt, csak a devizakötvények 
kibocsátásával.  

Tehát mi úgy látjuk, hogy az uniós források akadozása és más külső hatások 
miatt Magyarország kormánya most bárhonnan, de egy nagy vagyontömeget igyekezett 
behozni, két okból: nyilván igyekszik csillapítani a válság hatásait, másrészt igyekszik 
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megteremteni a választási osztogatás forrásait. De ebbe nem mennék bele, hiszen most 
nem a zárszámadás által tárgyalt időszakra vonatkozna mindez. 

A tárgyalt időszak kapcsán ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a 80 százalék 
nemcsak az államadósság kapcsán jelenik meg, hanem bizony a makroszámokat 
választotta a kormány a családok helyett akkor is, amikor a kieső béreket kellett volna 
pótolni.  

Többször elmondtuk, hogy ha ugyanazon család tagjai közül az egyik Nyugat-
Magyarországról Ausztriába járt át dolgozni, a kieső bérének a 90 százalékát otthon 
ülve is megkapta, csak azért, hogy a lezárások után megmaradjon az ő munkahelye és 
visszamenjen, adott esetben a Bécs környéki étteremben dolgozni - konkrét példáról 
beszélek. Ugyanennek a családnak a másik tagja, aki Győr-Moson-Sopron megyében 
élt, pedig mindenféle bevétel nélkül kellett volna, hogy fél évet átvészeljen. 
Nagyságrendileg a munkahelyek 5 százaléka tekintetében sikerült érdemi bérpótlást 
biztosítani, és a novemberben beígért bérpótlék egyes esetekben csak februárban 
érkezett meg a számlákra.  

Tehát nagyon felkészületlenül és kidolgozatlan módon kísérletezett mindezzel a 
kormány, ezenközben a már elhangzott álláskeresési járadék összegét több ellenzéki 
megduplázta volna, az időtartamát akár a két-háromszorosára is növelte volna. Ennek 
a költségvetési forrása nem lett volna egetverő, tehát itt azért nem százmilliárdokról 
beszélünk, de mégis süket fülekre találtunk. 

Azt látjuk ugyanakkor, hogy a multicégek és a bankok tekintetében meglepően 
elnéző volt Magyarország kormánya. Még a válságidőszakban is adott annak az 
Audinak milliárdos nagyságrendű, vissza nem térítendő támogatást, amelynek egyik 
vezetője a médiában jelentette be, hogy nem kéri, mert nincs rászorulva ez a cég erre a 
támogatásra, miközben a magyar mikro, kis és közepes méretű vállalkozások pedig 
csak várták azt a bőkezű támogatást, amely adott esetben a munkahelyek nemcsak 
teremtése, de fenntartása mentén is elérhetővé kellett volna hogy váljon számukra. 
Sajnos itt is erősek a hiányérzeteink. 

A Járványügyi Védekezési Alap kapcsán meg egészen vérlázító volt a hozzáállás, 
hiszen mindenkinek be kellett fizetni, önkormányzatoknak, pártoknak is - helyesen, 
állunk elébe -, egyedül a bankok voltak azok, amelyek a befizetendő összeget pár év 
alatt a nulláig leírhatják a befizetendő adójukból. Ezt a félrenézést, elnézést nem 
értettük, mint ahogy azt sem, ahogy a hitelmoratóriumot felvetettük, egyébként 
némiképp a kormány előtt, tehát örültünk, hogy ebből nemcsak gondolatkísérlet 
maradt, hanem valóság is lett.  

Ugyanakkor mi az apróbetűs részt nem tettük volna bele, tehát azt, hogy a 
futamidő ész nélküli hosszabbítgatásával itt a bankok bizony profitot realizálhatnak 
azon, hogy emberek a hitelmoratóriumban részt vettek, ez egészen elfogadhatatlan. 
Tehát folyamatosan harsogtuk azokat a módosítási igényeket, amelyek azt artikulálták, 
hogy ne legyen rejtett akna, ne legyen apróbetűs rész, tehát bankok ne tudjanak 
nyerészkedni egy amúgy is nehéz helyzetben lévő polgártárs élethelyzetén, hiszen 
bőven elég probléma az, hogy adott esetben meg kell tartani a munkahelyet, 
menedzselni kell a családi kiadásokat. 

Már ebben az időszakban is éreztük a Fidesz hármas csapásának előszelét, ami 
a családokat érte. Itt párhuzamosan mozgott a forint tudatos gyengítése, amely emeli 
az alapvető élelmiszerek, gyermekvédelmi cikkek árát, a brutálisan pörgő infláció, amit 
most a piacra stratégia nélkül zúdított nagy pénztömeg a továbbiakban még csak 
gyorsítani, emelni fog, harmadsorban pedig az üzemanyagárak elképesztő emelkedése, 
ami főleg az utóbbi időszakban tapasztalható, és alapvető élelmiszerekre és minden 
egyéb cikkre egy folyamatos drágító hatást gyakorol. A három területben az a közös, 
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hogy mind a három esetében beavatkozási lehetősége lenne a kormánynak, sajnálatos 
módon ezt egyik esetben sem értük tetten.  

Sokáig lehetne még lamentálni arról, hogy a Gazdaságvédelmi Alapból 
mennyire célszerű 74 milliárdos épületfelújítást eszközölni egy válsághelyzet közepén, 
tehát mennyire jó betonba önteni a tízmilliárdokat, ahelyett, hogy azt a munkahelyekbe 
és a humánszférába öntenénk. Nyilván a Budapest-Belgrád-beruházásnak és 
egyebeknek az önrésze is, álláspontom szerint, sokkal jobban hasznosítható lett volna 
a valódi gazdaságvédelem terén, de kénytelenek vagyunk a tárgyalt költségvetési 
időszaknál maradni, így ezekre bővebben nem térnék ki. 

Köszönöm a bizottság tagjainak türelmét, és kérdezem, hogy van-e további 
hozzászólási szándék az elhangzottakhoz. (Jelzésre:) Bányai Gábor alelnök úrnak 
adom meg a szót. Parancsoljon! 

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Elfogadva az ellenzék mondatainak lényegét, hogy minden rossz 
volt a ’20-as esztendőben, minden körülményt figyelembe nem véve, minden gazdasági 
lehetőséget figyelembe nem véve, az elmarasztaló ítéletet megértjük. De egyetlenegy 
adatot szeretnék szembeállítani mindazzal, amit eddig elmondtak, illetve ami egy kicsit 
árnyaltabbá tehetné a mondandójukat.  

A magyar központi költségvetésnek a hiánya a tavalyi esztendőben 5300, 
mindjárt mondom a pontos számot, 5311 milliárd forint volt, ezzel szemben a tavalyi 
esztendőben a magyar állami költségvetés terhére összesen 5079 ezer milliárd forint 
államadósságot fizetett vissza a kormányzat. Ha a két számot egybevetjük, egymással 
szembeállítjuk, akkor akár mondhatnánk azt is, hogy a költségvetés majdnem nullás 
lehetett volna. Tehát így kéne szerintem ezt részben szemlélni.  

Ha innét nézzük, és összehasonlítjuk 2008-cal, ami egyébként egy teljesen más 
típusú válság is volt persze, mert egy váratlan pandémiás időszak volt, arra még föl sem 
tudunk készülni, ott, kérem szépen, teljesen más alapokról indult az ország, és a 
csődből kellett kimásznia egy extra hitel, egy 20 milliárd eurós extrahitel felvételével, 
amit gyakorlatilag az ország akkori költségvetése és a kormányzat elfüstölt, eltapsolt. 
Ezzel szemben most pedig, ezt látjuk, önök is látják, nem mondhatják ki, tudjuk, de 
látják, hogy nem ez van elsősorban. Itt nem az adott időszakra szólt az elnök úr egy-két 
mondata, ezt el is mondta. Ha az idei évi devizahitelek felvételét jól megvizsgálják az 
ellenzéki oldalról is, ezek mindegyik eleme, eurója, centje, dollárja vagy nem tudom, 
milyen pénznemben vettük még föl, ezek a források zömében, 95 százalékban nem 
jóléti kiadásokra fordítandók, hanem fejlesztésekre, és ha innét nézzük, már ismét egy 
sokkal pozitívabb kép áll elénk, akár már az idei esztendő tárgyalásáról egy év múlva. 
Köszönöm a figyelmet. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyben hadd fejezzem ki örömömet, hogy az 
alelnök úr most itt van velünk és vitatkozhatunk azokról a dolgokról, amelyekről nem 
biztos, hogy fél éve gondoltuk volna, hogy vitatkozunk. Emiatt a bizottság elnöke 
nagyon boldog.  

Érdeklődöm, hogy mutatkozik-e további bizottsági hozzászólási igény. (Senki 
sem jelentkezik.) Amennyiben nem, úgy döntenünk kell, de nem a zárszámadás 
egészéről, hanem a Határozati Házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltak 
említetteknek való megfeleléséről. Ezért kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy 
döntsünk erről!  

Ki az, aki szerint a javaslat megfelel a HHSZ 44. § (1) bekezdésének. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 7 igen szavazatot számoltam. Ki az, aki szerint nem 
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felel meg mindez a HHSZ 44. § (1) bekezdésének? (Szavazás.) Nem látok szavazatot. 
Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodással meghoztuk az ezt illető 
döntésünket. 

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, hogy 
lezárja-e a törvényjavaslat részletes vitáját. Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezzék! (Szavazás.) A lezárásról döntünk. Úgy látom, hogy 10 igen, egyhangú igen 
szavazattal zártuk le ezt a nem annyira vitaképes pontot. 

Mivel a részletes vitát lezártuk, most a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés 
benyújtásáról kell dönteni a tisztelt bizottságnak. Aki támogatja a jelentés benyújtását, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze számunkra mindezt! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a már 
szokásossá vált 10 igen szavazatunk megszületett. Köszönöm szépen. 

Köszönjük szépen a kormány képviselőinek a részvételt és a türelmet, amit a 
képviselők, a képviselő asszony irányában tanúsítottak. A napirendi pontot ezennel 
lezárom. Köszönjük a részvételt, további jó munkát, és ami a legfontosabb, jó 
egészséget önöknek! 

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés rendszerének 
átalakításáról szóló H/17241. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk 2. napirendi pontunkra egy tíz másodperces technikai szünet után, 
amit a bizottság elnöke úgyis átbeszél, a munkába járással kapcsolatos utazási 
költségtérítés rendszerének átalakításáról szóló H/17241. számú határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről fogunk dönteni. A javaslatot Dudás Róbert jobbikos képviselő 
úr nyújtotta be. A napirendi pont tárgyalását megnyitom. Elsőként az előterjesztőnek 
adom meg a szót. Parancsoljon! 

Dudás Róbert előterjesztése 

DUDÁS RÓBERT (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Megjelent Vendégek! Mindannyian olvashatták a rövid 
indokolásban, hogy mit tartalmaz ez az előterjesztés. Engedjék meg, hogy egy rövid 
felvetéssel éljek.  

A tegnapi napon Orbán Viktor miniszterelnök úrnak tettem föl kérdést az 
üzemanyagok árának emelkedése kapcsán. Ezt most azért hozom ide, mert az egyik 
pontja a kérdésemnek pontosan most itt fekszik önök előtt. A miniszterelnök úr nem 
utasította el egyébként az általam felvetetteket, sőt, elgondolkodásra alkalmasnak és 
méltónak találta. Tehát én azt gondolom, hogy bár volt közöttünk egy kis időbeli eltérés 
a tekintetben, hogy mikor kell hogy lépjen az Országgyűlés és mikor lépjen a kormány, 
én nagyon örülök annak, hogy mindjárt a miniszterelnök úrral folytatott kérdés-
feleleket követő napon tudja ezt a bizottság tárgyalni. 

Nos, 2017-ig 9 forint volt az az adómentesen adható kilométerenkénti 
támogatás a munkavállalóknak, amely a munkába járásukat segítette. Ez a kérdés is 
számos aspektusból megközelíthető és lehet megközelíteni, én most csak a 
munkavállalókra szeretnék koncentrálni, hiszen tudjuk azt is, hogy egyébként ez 
egyben a munkaadóknak is nagy lehetőséget jelent, hiszen adómentesen ennyit 
adhatnak. 

2017-től 15 forintra emelkedett, most viszont a rekordmagas üzemanyagárak, és 
nemcsak az én állításom és felvetésem szerint, hanem a szakmai szervezetek, a 
szakszervezetek is ezt kérik az Országgyűléstől és ezt kérik a magyar kormánytól, hogy 
ennél egy jóval magasabb összegben állapítsa meg a határértéket, ami adómentesen 
adható, amellyel egyébként segítjük a munkába járás költségeinek megtérítését, 
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segítjük a munkaadók terheinek csökkentését, egyben pedig segítjük a 
nemzetgazdaságot, annak gördülékeny menetét. 

Arra kérem tehát tisztelettel a bizottságot, hogy az általam előterjesztett, 
jelenlegi 15 forint/kilométer adómentesen adható kilométertérítést emelje föl 
30 forintra. Kérem, hogy ebben támogassák az előterjesztésemet, hogy erről az 
Országgyűlés előtt is tudjunk vitázni! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A bizottsági tagtársaimhoz fordulok 

azt illetően, hogy ki kíván hozzászólni az elhangzottakhoz. (Jelzésre:) Parancsoljon, 
Szatmáry Kristóf alelnök úré a szó! 

Hozzászólások 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 
elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! A javaslat kapcsán mi igazából csak a tegnapi vitán 
elhangzottak szerint vagy annak tükrében tudunk gondolkodni, tehát ahogy látható 
volt, a kormányzat folyamatosan figyeli az üzemanyag és az egyéb áremelkedéseket is, 
és amikor erre a legalkalmasabb időszak mutatkozik, akkor kész beavatkozni.  

Ahogy ön is említette, egyébként ez az üzemanyag-támogatás adható mértéke is 
változott itt az elmúlt időszakban, tehát ez is elméletileg egy megoldás lehet. Én azt 
gondolom, hogy mi a kormányzattól várjuk azokat az észrevételeket, hiszen 
valószínűleg jóval szélesebb spektrumon látják azt, hogy mikor érkezett el az ideje akár 
az ilyen jellegű adókedvezmény-mértékek emelésének, vagy amiről tegnap szó volt a 
parlamentben, akár az üzemanyagárak valamifajta befagyasztására, ha erre szükség 
van.  

Tehát minden jó szándék mellett mi azt mondanánk, hogy nem rögtönöznénk 
itt a mai napon sem, hanem megvárnánk a kormány iránymutatását. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődnék, hogy további hozzászólási szándék 

van-e. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, annyit tennék hozzá az 
elhangzottakhoz, hogy természetesen ha ezen a bizottságon átmegy ez a javaslat, akkor 
kormány és ellenzék együttesen kiválóan tud vitatkozni róla a parlament plenáris ülése 
előtt. Ez egy olyan fórum, ahol adott esetben új gondolatok tudják megtermékenyíteni 
a témakör megoldását.  

Azt szeretném elmondani, hogy ha az a célunk, hogy nagyságrendileg 
csökkenjen az üzemanyagok ára, és én itt egy legalább százforintos csökkenést tekintek 
olyan nagyságrendinek, ami már érezhető azért egy családi költségvetésben, ennek 
kétféle útja van és egy tüneti kezelése. A tüneti kezelés a befagyasztás, amit 
Horvátország választott, erről tudjuk, hogy bizonyos terminusra lehet alkalmazni, és 
nem feltétlen megoldásként, inkább egy tüneti kezelésként kezelhető. 

Nem szeretném most ide citálni 2010 előtti kormánypárti vezető politikusok 
nyilatkozatait arról, hogy mekkora benzinárnál - volt, aki 250 forintosat említett - és 
milyen módon kell beavatkozni. De nagyjából konszenzus van a tekintetben, hogy a 
jövedéki adó csökkentése lehet az az út, ami azért is célszerű az árcsökkenés megcélzása 
során, merthogy az áfát már a jövedéki adóval emelt összegre számolja a szolgáltató, 
tehát az áfa már az összeadott összegre tevődik. Tehát ha a jövedéki adót csökkentem, 
akkor az áfának az alapját is csökkentem, tehát a fogyasztói ár is alacsonyabb lehet.  

Éppen ezért gondoljuk azt, hogy ha a kormány bátor akar lenni ebben a 
kérdésben, akkor végig kell gondolni, hogy legalább a jövedéki adó felét nem tartja 
magánál, hanem akár pántlikázva, akár máshogy ezt visszaszolgáltatja azoknak a 
vásárlóknak, akik most egyébként irreális terheket kell hogy vállaljanak. 
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Az áfarendszerhez való átmeneti hozzányúlás lehetőségét pedig az önök háborús 
partnereivel, Brüsszellel kell elkezdeni megbeszélni, hiszen tudjuk, hogy itt azért 
közösségi szabályok is vonatkoznak az áfakörben erre a típusú áfára, de ez nem jelenti 
azt, hogy ne lehetne megpróbálni feszegetni a határokat. Én tehát arra kapacitálom 
önöket, hogy támogassák ezt a javaslatot. A plenáris ülésen való vitával párhuzamosan 
természetesen a kormány is tegye az asztalra, amit gondol, de mindenképp arra 
bátorítanám önöket, hogy célozzák meg a mostani árszinthez képest egy százforintos 
enyhítés elérését valamilyen úton-módon, ez lehet az, ami talán már érezhető lehet egy 
család költségvetésében, és ami a legfontosabb, ez elejét tudná venni az alapvető 
élelmiszerek, a gyermeknevelési cikkek és másfajta termékek folyamatos 
drágulásának. Ez legalább akkora kiadást okoz az autóval nem rendelkező családok 
számára is, mint az, hogy meg kell tankolni havonta egyszer vagy kétszer. Köszönöm 
szépen. 

Érdeklődöm, hogy van-e további hozzászólás iránti igény. (Senki sem 
jelentkezik.) Ha nincs, akkor az előterjesztő jelezte, hogy hozzá kíván szólni az 
elhangzottakhoz. Parancsoljon, megadom a szót! 

Dudás Róbert válaszai 

DUDÁS RÓBERT (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm 
a lehetőséget, röviden szeretnék reagálni. Örülök, hogy az alelnök úr sem utasította el 
ezt az előterjesztést zsigerből, és azt gondolom, ez az önök frakciójának a véleményét 
tükrözi és tartalmazza.  

Ugyanakkor viszont, ahogy tegnap elmondtam a miniszterelnök úrnak is, hogy 
azzal, hogy a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a történéseket, én azt 
gondolom, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy ennél több kell, ennél többre van 
szükség, hiszen az elmúlt három hétben hatszor emelkedett az üzemanyagok ára, és a 
holnapi napon is fog, és nem tudjuk, hogy hol van a vége. Most nem hozom ide egy 
másik témát, az AdBlue kérdését, ami egyébként egy nagyon komoly problémát 
okozhat és fog is okozni sajnos, ne legyen igazam és igazunk, de nagyon komoly 
gazdasági kiesést vagy leállást okozhat. Tehát a lényeg az egészben, hogy a figyelemmel 
kísérés, én azt gondolom, hogy a lakosság részéről elfogadható, egy kormány részéről 
pusztán a figyelemmel kísérés talán már nem, sokkal inkább érthetetlen. Azonnali 
intézkedésre van szükség.  

Én ennél az egy témánál maradnék, hiszen ez az előterjesztés van most a tisztelt 
bizottság előtt, én azt gondolom, hogy a munkavállalókat a folyamatos, drasztikus 
üzemanyagár-emelkedés kapcsán kötelességünk támogatni. Amennyiben a 
kormánypárti képviselők úgy gondolják, hogy egyébként a kormány véleményére 
hagyatkoznak és majd azt szeretnék képviselni, én ezt meg is értem. Viszont 
amennyiben ez a kérdés ezen a bizottságon át tud menni, akkor mire a plenáris ülésre 
jut, azt gondolom, hogy addigra a kormány is kialakítja a véleményét, ott el tudjuk 
mondani egymásnak a szakmai érveinket, és tud dönteni az Országgyűlés. Tehát arra 
kérem önöket tisztelettel, hogy a bizottság támogassa az előterjesztésemet. Köszönöm 
szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel több hozzászólási lehetőségünk nincs is, ezért 
nincs más dolgunk, mint határozni a javaslatról. Kérdezem, ki az, aki támogatja a 
javaslat tárgysorozatba vételét. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen 
szavazatot számoltam össze. Ki az, aki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 2 nem 
szavazatot számoltam össze. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett 
ez a javaslat elvérzett, nem kerül tárgysorozatba vételre.  
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Köszönöm az előterjesztő érdemi részvételét (Dudás Róbert: Köszönöm 
szépen.), a napirendi pontot lezárom.  

A munkavállalói bérek védelmének érvényre juttatásáról, különös 
tekintettel a munkaidőkeret végén történő elszámolásra címmel 
benyújtott H/17262. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 3. napirendi pontunk következik, ez a munkavállalói bérek védelmének 
érvényre juttatásáról, különös tekintettel a munkaidőkeret végén történő elszámolásra 
címmel benyújtott, H/17262. számú határozati javaslat, ennek tárgysorozatba vételéről 
döntünk. A javaslatot dr. Tóth Bertalan és Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s képviselők 
nyújtották be. A napirendi pont tárgyalását megnyitom. Feltételezem, hogy Bangóné 
Borbély Ildikó képviselőtársnőm lesz az előterjesztő, ennek szellemében meg is adom 
a szót. Parancsoljon! 

Bangóné Borbély Ildikó előterjesztése 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök 
úr. A szakszervezetek hívták fel a figyelmet arra, hogy törvénytelenségre készül több 
tucat autóipari, gépipari és elektronikai cég a munkaidőkeretek kifutása kapcsán. 
Rengeteg munkaórát nem tudtak ugyanis a munkavállalókkal ledolgoztatni az elmúlt 
másfél évben a koronavírus-járvány korlátozásai, majd az egyre súlyosbodó 
alkatrészhiány miatti gyárleállások következtében. Van olyan munkavállaló, akin 
80 ezer forint és 800 ezer forint közötti összeget követelnek vissza a munkáltatók a 
munkaidőkeret le nem dolgozása miatt.  

Ezt a helyzetet ugyebár a munka törvénykönyvének a változása, megváltoztatása 
és a rabszolgatörvény 2018. évi elfogadása eredményezte. Én azt gondolom, hogy 
szocialista politikusként, de ha nem lennék szocialista politikus, akkor is azt 
mondanám, hogy ez elfogadhatatlan, hogy munkáltatók ilyen mértékű pénzeket 
követeljenek vissza a munkavállalóktól. Ez a határozati javaslat arra tesz kísérletet, és 
ajánlom a fideszes képviselőtársaim figyelmébe, hogy ezt a törvénytelen lépést 
megakadályozza, hogy ez megtörténhessen Magyarországon.  

A munkaidőkeret végén el kell számolni, a többletórákat, ha többletóra 
ledolgozása történik, a cégeknek ki kell fizetni, a mínuszórákat pedig a cégeknek év 
végén le kell nullázni. Olyan sem fordulhat elő, hogy mondjuk egy munkavállaló azért 
nem tudja otthagyni a munkahelyét, mert a cégeknek, a munkáltatóknak követelései 
vannak a le nem dolgozott órákkal kapcsolatban. 

Én azt gondolom, hogy 2018-ban felhívtuk a figyelmet, hogy milyen 
visszásságokra ad lehetőséget a munka törvénykönyvének a változása, a 
rabszolgatörvénynek a megszavazása. Most egy járvány kellős közepén - mert lassan 
már beszélhetünk arról is, hogy újra azt látjuk, hogy a negyedik hullám elérte 
Magyarországot - nem fordulhat elő, hogy ilyen jogsérelem érje a munkavállalókat, és 
arra kérem a fideszes képviselőtársaimat, hogy ebben a bizottságban mutassák meg az 
emberségüket, és mondják azt, hogy ez önöknek is elfogadhatatlan. Köszönöm szépen, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődöm, hogy a bizottság mely tagja kíván 

reagálni az elhangzottakra, illetve hozzászólni. (Jelzésre:) Parancsoljon, alelnök úr, 
megadom a szót! 
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Hozzászólások 

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! Itt talán némi félreértés van, bár valószínűleg 
ugyanazt a szöveget olvassuk. A mi értelmezésünkben a javasolt módosítások már jóval 
korábbi időszaktól élnek, tehát nem a 2018-as módosítással változtak meg ezek az 
elszámolási szabályok, hanem már korábban is ezek voltak, és természetesen ahogy 
eddig is, megvannak a kellő felügyeleti szervek, a foglalkoztatásfelügyeleti hatóságok, 
tehát ha bárki bármikor ezen szabályok vagy ezen törvényi szabályok megszegését 
észleli, az ellen felléphet és fel fog lépni a mindenkori munkaügyi vagy 
foglalkoztatásfelügyeleti hatóság.  

Tehát itt, ha jól értem a képviselő asszonyt, egy feltételezett, jövőbeni 
jogsértésről beszélünk, ami persze komoly dolog és vegyük is komolyan, de szeretném 
leszögezni, hogy ennek az esetleges jogsértésnek nincs köze a munka 
törvénykönyvének ’18-as módosításához, és természetesen ha bárki ilyen jogsértést 
észlel, akkor a megfelelő állami és hatósági szervek állnak a rendelkezésére és a 
segítségére. Ennek folytán nem látjuk aktualitását a javaslatnak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődöm, hogy kíván-e még valaki hozzászólni 

a vitához. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben más nem, úgy nagyon röviden 
szeretném én is hozzátenni a frakcióm álláspontját. 

Nyilvánvaló módon vitaképes, hogy itt a ’18-as vagy még a korábbi Mt-
módosítások adnak teret olyan visszaéléseknek, amelyek kétségkívül vagy 
bekövetkeznek, jelen pillanatban most két cég azért már levonást foganatosított 
dolgozóktól, bár nagyon örülök annak, hogy a többi elállt ettől a szándékától. De ezek 
a társaságok már előre jelezték, hogy más úton-módon igyekeznek majd ezt a vélt 
érdeksérelmüket behajtani a saját dolgozóikon.  

A javaslat esetében én azt látom, hogy itt inkább a kormányzat hozzáállása kerül 
a kritika górcsöve alá, hiszen azért olyan multicégeket támogat Magyarország 
kormánya, amelyek nem minden esetben a munkavállalóik barátai, gondoljunk csak a 
csendrendeletre, gondoljunk csak azokra a vissza nem térítendő támogatásokra, 
amelyek sokszor teljesen értelmetlenül kerülnek olyan társaságokhoz, amelyek vagy 
nincsenek erre rászorulva, vagy pedig leépítik azokat a munkahelyeket néhány év után, 
amire a támogatást kapták. Most pont a Continental kapcsán merülhetett fel a sajtóban 
az, hogy ha további elbocsátások lesznek, akkor vissza fogják fizetni Magyarországnak 
azt az arányos támogatási összeget. Rendben van, hogy visszafizetik, ez egy korrekt 
lépés, csak gondoljuk végig, hogy megfelelően hatékony volt-e egy ilyen társaságot 
támogatni ahelyett, hogy mondjuk egy hazai tulajdonú, magas hozzáadott értékkel 
rendelkező céget támogattunk volna a munkahelyek létrehozásában és megtartásában.  

Tehát pontosan az a problémánk, hogy az a harcias retorika, ami itt sokszor 
megjelenik mondjuk ellenzéki szereplőkkel szemben, úgy érezzük, hogy a 
multicégekkel, bankokkal való viták során egész egyszerűen elpárolog. Én nem azt 
akarom vizionálni, hogy háborúzni kellene ezekkel, egyáltalán nem, hiszen nagyon 
fontos közületek ők a magyar gazdaság számára, csak az arányos közteherviselés elvét 
szeretnénk látni abban, hogy multicégeket ne támogassunk mindenféle feltétel nélkül, 
és akkor meg pláne ne, hogyha magyar dolgozók kiszolgáltatottságához ilyen fokon 
járulnak hozzá. Köszönöm szépen. 

Érdeklődöm… (Jelzésre:) Látom az alelnök úr kezét. Nagy tisztelettel megadom 
a szót, parancsoljon! 
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BÁNYAI GÁBOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Egy rövid megjegyzést hadd 
tegyek azon mondatok egy részére, elnök úr, amit elmondott! Mindig is aggódva 
figyeltem, amikor bármelyik képviselőtársam is, párttól függetlenül, a külföldi 
beruházásokat szembeállítja a magyarországi úgymond őslakos vállalkozók 
fejlesztéseivel.  

Szeretném jelezni, hogy talán két évvel ezelőtt, tavaly ősszel - egy kicsit 
összefolytak a Covid miatt az események - Banai Péter államtitkár úr volt az 
előterjesztője annak a törvényjavaslatnak, talán pont a költségvetési zárszámadási 
javaslatról beszélek, és akkor megkérdeztem tőle pontosan, hogy mennyi volt a 
megelőző mondjuk öt-hat esztendőben a Magyarországra érkező külföldi 
beruházóknak az össz támogatási értéke - itt egy vagy két évvel ezelőtt adatról 
beszélünk. Akkor nem volt több mint összesen 240 milliárd forint az a kiegészítő 
támogatás, amit a külföldi beruházók kaptak Magyarországon, ami persze jelentősnek 
tűnik, hogyha nem állítjuk szembe azt a számot, ami a Széchenyi 2020-ban vagy azt 
megelőzően akár a szocialista kormányok uniós támogatási programjában a 
magyarországi vállalkozások, de főleg a mi kormányzásunk alatt az uniós 
támogatásoknak a 95 százaléka magyarországi székhelyű, magyar tulajdonú 
vállalkozásokhoz jutott el, és nem beszélve mondjuk a vidékfejlesztési vagy 
agrárfejlesztési támogatásokról. Ha összevetjük a két összeget, a 240 vagy néhány 
tízmilliárd forintot, ez a több mint 8000 milliárd, amit a magyar vállalkozások kaptak 
az európai uniós és hazai támogatási rendszerből, így azért ez a negyvenszeres, 
ötvenszeres szorzó, ami kijön a végére, teljesen más képet árnyal erről az álláspontról, 
amit az elnök úr képviselt. 

Tehát én is fel vagyok háborodva azon, hogy ha valaki kap arra támogatást, hogy 
megtarthassa a munkahelyeket, fejlessze a cégét hazai forrásból, és ha utána letelik ez 
az időszak, akkor ezt meglépi. Ez jellemző egyébként minden ágazatban minden 
szereplő részéről, hogy ilyenkor átgondolja, hogy amit felvett, azt vissza kell fizetni, 
úgy, hogy közben már annak a hasznát beleforgatta a cége működésébe és nyereségébe. 
Én magam sem tartom korrektnek a Continental húzásait, miközben egy 
világszínvonalon működő autóipari beszállítóról beszélünk, és jó volt annak a 
városnak, ahol megjelent az elmúlt évtizedekben, de most úgy látszik, hogy több kárt 
okoznak, ezért a kormánynak szerintem is meg kell tenni a lépéseket az ilyen pénzek 
visszaszerzése kapcsán.  

De még egyszer mondom, a több mint 8000 milliárdnyi hazai kkv-fejlesztési 
forrás uniós és hazai forrásokból, szemben a 200 vagy - legyen 300 nagyvonalúan - 
300 milliárd forintnyi külföldieknek nyújtandó kiegészítő támogatás, hogy ide 
települjenek, ez szerintem így már mindjárt más képet fest erről az egész területről. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Érdeklődöm, hogy van-e további hozzászólási 

igény? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, úgy az előterjesztő jelezte, hogy 
reagálni kíván az elhangzottakra. Parancsoljon! 

Bangóné Borbély Ildikó válaszai 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Szatmáry Kristóf alelnök úr akkor nem tagadta, hogy amúgy ezzel a jogszabállyal 
lehet élni, ilyen hátrányba lehet hozni a munkavállalókat, pontosan a 2018 végén 
bevezetett rabszolgatörvény kétéves szakaszának a lezárását látjuk most, hogy hogyan 
lehet a munkavállalókkal kifizettetni, van, akinél 16 óra, de van olyan, hogy 350 óra le 
nem dolgozott órát is, amit a törvény biztosít a munkáltató számára.  
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Én nem értem önöket, mert igen, hivatkoznak arra, hogy vannak szervek, 
amelyek ellenőrzést végezhetnek, és ezeket az anomáliákat megszüntethetik, akár 
törvénysértéseket is. Akkor hadd mondjak önöknek egy példát, hogy hogy nem 
működik a rendszer!  

Ma Magyarországon, ha valaki dolgozik, bizonyos számú szabadság jár neki egy 
évre. A szabadságának a felével ő rendelkezik, a felével meg a munkáltató. Nem fogom 
mondani, hogy melyik cég, Magyarország egyik legtöbb embert foglalkoztató cége, 
magyar cége, aláíratja a munkavállalóval, hogy önként mond le saját maga a számára 
biztosított szabadsággal való rendelkezésről, hogy megválaszthassa, hogy mikor megy 
el az évben szabadságra. Önként mond le erről, mert ha nem, akkor holnap lehet 
menni, lesz helyette másik tíz ember. Száz százalékban írják alá a munkavállalók ezt az 
önként lemondást. Lehet itt bárkinek ingatni a fejét, nem tud működni a 
munkafelügyeletnek az ellenőrzése, hogyha kormányzati szinten nem védik meg a 
munkavállalókat, önök is nagyon jól tudják. 

Erre tettünk mi most kísérletet, hogy önök egyszer az életben a munkavállalók 
oldalára álljanak, hogy ezt ne a munkavállalókkal fizettessék ki a multicégek, nagy 
cégek, akik nem tehetnek róla, mert a világjárvány közepette kialakult egy helyzet, és 
most a munkavállalókkal akarják ezt a helyzetet kifizettetni. Én azt gondolom, hogy egy 
jóérzésű ember, és ehhez nem kell politikusnak lenni, ezt nem tudja támogatni. Most 
az egyszer arra kérem önöket, hogy legyenek a munkavállalók pártján, nézzék azt, hogy 
mi jó a munkavállalónak, mert én azt gondolom, hogy van olyan helyzet, amikor nem 
a munkáltatók oldalára kell állni, akár kormánypárti politikusról, akár ellenzéki 
politikusról beszélünk.  

Köszönöm szépen, elnök úr, és továbbra is csak azt tudom kérni önöktől, hogy 
ezt a határozati javaslatot szavazzák meg! Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nincs más dolgunk, mint határozni a javaslatról. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen szavazatot számoltam. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem 
szavazattal a javaslat nem került tárgysorozatba vételre. A napirendi pontot lezárom. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvénynek a nemek közötti béregyenlőség 
megteremtése érdekében szükséges módosításáról szóló T/17299. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Egyetlen érdeminek tűnő napirendi pontunk van hátra, ez a 4., az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvénynek 
a nemek közötti béregyenlőség megteremtése érdekében szükséges módosításáról 
szóló T/17299. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről döntünk. A javaslatot 
dr. Vadai Ágnes, Arató Gergely, Bősz Anett, dr. Oláh Lajos, Hajdu László és Varju 
László DK-s képviselők nyújtották be. A napirendi pont tárgyalását megnyitom.  

Az előterjesztőnek adnék szót, de nem látok olyan szereplőt a teremben, aki 
aláírta ezt a javaslatot, így úgy látom, hogy az előterjesztői kör esetünkben kimarad, a 
javaslatról szóló vitát azonban megnyitom. Érdeklődöm, hogy kíván-e valaki 
hozzászólni a papíron, illetve digitálisan már korábban látható javaslat vitájához. 
(Senki sem jelentkezik.) Mivel ilyet nem látok, így nincs más dolgunk, mint határozni 
a javaslatról. 
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Határozathozatal 

Kérdezem, ki az, aki támogatja a T/17299. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen szavazatot számoltam össze. 
Ki az, aki nem támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 6 nem 
szavazatot számoltam.  

Jelezzük, hogy Ovádi képviselőtársunk per pillanat nem tartózkodik a teremben, 
ezért jön össze az eggyel kisebb szavazatszám az eddig megszokottakhoz képest. Így ezt 
a napirendi pontot is lezárhatom.  

Egyebek 

5. napirendi pontunk az egyebek. Ezúton szeretném tájékoztatni a tisztelt 
bizottságot, hogy következő ülésünket várhatóan november 16-án, egy B hét kedden 
tartjuk 14 órától. Az ülésen Varga Mihály pénzügyminiszter úr éves meghallgatására 
kerül sor. A terem tekintetében nyilván majd a későbbi információ… (Bányai Gábor 
közbevetése.) 14 órakor. November 16-án 14 órakor. A terem tekintetében később 
tudunk információt szolgáltatni, hiszen vélhetően ebben a teremben nem férnénk el 
annyian, mint ahányan egy miniszteri meghallgatáson leszünk. 

Végezetül érdeklődöm, hogy van-e bárkinek közérdekű bejelentenivalója, 
felvetése. (Senki sem jelentkezik.)  

Az ülés berekesztése 

Mivel ilyet nem látok, az ülést lezárom. További eredményes munkát, és ami a 
legfontosabb, jó egészséget kívánok mindenkinek!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra) 

  Z. Kárpát Dániel 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


